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Monitoimitalo Auraamo täytti elokuussa yhden vuoden. Harvem-
min kuulen enää keskusteltavan Valintatalosta vaan Auraamo on 
tullut osaksi auralaisten arkea. Aurassa todellakin tapahtuu. ELY:n 
hyväksynnässä parhaillaan oleva nuorisoteatterihanke mahdollis-
taa pitkään kaivatun teatteritoiminnan myös jatkossa meille Au-
raan. LC Aura/ Sisun kuntoporras- ja laululavahanke ”Sisu-puisto” 
on startannut ja tavoitteena on päästä ensi vuonna kuntoilemaan 
Auran keskustaan joen äärelle. Aurajoen maisematielle suunnitel-
tu matkailutiehanke voisi edistää lähimatkailua ja mahdollistaisi 
myös Auraan enemmän vieraita, joista elinkeinoelämäkin kiittää. 
Aurajoki on olennainen osa Auran kuntaa ja moni asukas onkin to-
dennut, että jokea voisi hyödyntää paljon enemmän. Moni ympä-
rillä tapahtuva edistää tätä sekä kuntalaisten viihtyvyyttä.

Teksti: Anna-Mari Alkio

Seuraa myös somessa

              elinkeinoasiantuntija Anna-Mari Alkio

              @elinkeinoanski

Tervetuloa Auraamoon!
Anski 
apunasi

Auraamon koronan runtelemalle pop up kauppapaikalle saatiin 
kesäkuussa nopealla aikataululla yli kolmenkymmenen yrittäjän 
yhteinen kesäkauppa. Kesäkaupasta löytyy kaikkea kivaa omaksi 
iloksi kuin myös tuliaisiksi. Kaupalle oli oma paikkansa mm. kä-
sityöyrittäjien kauppapaikkana, kun kaikki myyntitapahtumat oli 
kesältä peruttu. Kesäkauppa jatkaa tilassa samalla konseptilla 
vielä ainakin marraskuuhun saakka, joten muista poiketa upeassa 
myymälässä!

Auraamon iltatori oli kesällä todella tykätty ja iltatoria jatketaan 
jälleen ensi vuonna. Yleisön pyynnöstä toritoimintaan tuli heti jat-
koa. Auraamon pihalla on jatkossa myös perjantaisin aamupäivä-
tori, mikä mahdollistaa mm. tuoreiden ja savustettujen kalatuot-

teiden ostamisen ja torikaffet onnistuu Auraamon kesäkaupan 
kautta. Muista siis poiketa myös perjantain torilla, tori palvelee 
ainakin klo 9-14 välisen ajan.

Käynnissä olevan Leader-osarahoitteisen Aurajoen Matkailu-
tien esiselvitys-hankkeen päämääränä on luoda puitteet uuden 
matkailutien perustamiseksi Aurajoen kansallismaisemaa pitkin 
kulkevalle historialliselle tielle. Suunniteltu matkailutie kulkee 
Turusta Oripäähän asti valtakunnallisesti arvokkaalla Aurajoki-
laakson maisema-alueella. Tie kulkee Turun jälkeen mm. Liedon 
kunnan alueella, Auran keskustaajaman ja Pöytyän Riihikosken 
läpi ja päättyy Oripään keskustaajaman pohjoispuolelle. Tiel-
lä on pituutta noin 70 km ja se kuuluu museoviraston luokkaan 
valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. 
Mikäli matkailutie toteutuisi olisi hienoa saada koko Auranmaata 
koskeva matkailuinfo vaikkapa Auraamoon, josta voisi vuokrata 
sup-lautoja ja kanootteja.

Auraamon ovat löytäneet hienosti eri yhdistykset. Tiloissa on jär-
jestetty säännöllistä ohjelmaa Auranlaakson kansalaisopiston 
sekä yhdistysten toimesta mm. APU:n bingoa, SPR:n nettiparkkia, 
Eläkeläisten karaoketansseja uusimpana MLL:n perhekahvilat. 
Muistuttaisin, että Auraamon tilat ovat kaikille Aurassa toimivil-
le yhdistyksille veloituksettomia ja tiloja voi varata käyttöönsä 
ottamalla yhteyttä kunnantoimistoon soittamalla tai laittamalla 
sähköpostia kunta@aura.fi. Vapaita aikoja voi etukäteen katsoa 
kunnan verkkosivuilta kohdasta ”Vapaa-aika” ja ”Julius-varaus-
järjestelmä”. Tiloista löytyy keittiö, josta löytyy välineitä, hella, 
uuni sekä jääkaappi. Tilat ovat maksuttomia yhdistyksille mutta 
jokainen siistii käyttönsä jäljet ja erityisesti näin korona-aikaan on 
syytä kiinnittää huomiota tilojen käytön osalta käsidesin käyttöön 
sekä turvaväleihin.

Muista myös käydä lukemassa päivän lehdet Auraamon olohuo-
neessa arkisin klo 8 alkaen. Ovet sulkeutuvat kunnan puolesta 
ma-to klo 16 ja perjantaisin klo 14.30 mikäli tiloissa ei ole muuta 
toimintaa, mutta ainakin tällä hetkellä Auraamon kesäkauppa mah-
dollistaa tiloissa asioimisen omien aukiolo-
aikojensa puitteissa.

Auralaisten olohuonetta Auraamoa kehi-
tetään koko ajan, joten ole rohkeasti yh-
teydessä Auraamoa koskevissa kehitys-
ajatuksissa ja seuraa talon toimintaa myös 
Facebookissa.

Aurinkoista syksyä

Anna-Mari Alkio
kehittämisjohtaja
p. 040 6310 464
anna-mari.alkio@aura.fi

              auraamonkesakauppa

              @auraamonkesakauppa
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Vapaa-aikatoimen tehtävä- ja vastuualueeseen lukeutuvat nuori-
so-, liikunta- ja kulttuuri- sekä virkistysalueen palvelut. Vapaa-ai-
katoimen päättävä toimielin on vapaa-aikalautakunta, päättävänä 
viranhaltijana toimii vapaa-aikasihteeri. Vapaa-aikasihteeri toimii 
lisäksi mm. myös kunnan hyvinvointikoordinaattorina ja Kuhan-
kuonon retkeilyreitistön ja virkistysyhdistyksen kuntaedustajana. 
Vapaa-aikatoimi on hakenut useita eri avustuksia omiin ja yhteis-
työssä tehtäviin hankkeisiin (EU, Erasmus+, aluehallintovirasto). 
Vapaa-aikatoimi kuuluu sivistystoimen hallintokuntaan, jonka toi-
mialapäällikkönä toimii sivistys- ja hallintojohtaja Tuija Pellosmaa. 
 
Vapaa-aikasihteeri Marjaana Tamminen on virkavapaalla ajal-
la 27.10.2020-9.9.2021, ko. ajalla tehtäviä hoitaa viransijainen. 
Kunnan nuorisotyöntekijänä, vapaa-aikatoimen toisena vakitui-
sena työntekijänä toimii Tiia Koski. Etsivän nuorisotyöntekijän, 
Milla Ahon palveluita ostetaan Pöytyän vapaa-aikatoimelta (40% 
työajasta). Etsivään nuorisotyöhön saadaan valtionavustusta, jota 
haetaan vuosittain.
 
Vuosina 2020-2022 vapaa-aikatoimen toimintaan kohdistuu bud-
jettiin nähden huomattavia leikkauksia. Auran kunnan valtuusto 
on käsitellyt koko kunnan säästöohjelman 31.8.2020 §33.  

 
NUORISOTYÖ AURASSA
Auran vapaa-aikatoimen nuorisotyö on ennaltaehkäisevää am-
matillista nuorisotyötä. Nuorisotyön toteutuksessa huomioidaan 
nuorisolaki ja lain edellytykset mahdollisimman konkreettisesti 
käytännön työhön asti yltäen. 
 
Nuorisotyötä toteutetaan sosiaalipedagogisesti kestävän ke-
hityksen periaatteiden mukaisesti. Kasvatuksella ja työmene-
telmillä pyritään vahvistamaan lapsia ja nuoria sosiaalisesti ja 
ylläpitämään sekä parantamaan heidän hyvinvointiaan kokonais-
valtaisesti. Nuorisotyössä Aurassa huomioidaan myös kulttuuri-
nen nuorisotyö.
 
Vapaa-aikatoimi on hakenut avustusta koulunuorisotyöntekijän 
palkkaamiseen aluehallintovirastolta. Päätös saadaan lokakuun 
2020 puolessa välissä.

NUORISOTYÖN VERKKOSIVUT
Vapaa-aikatoimen tehtäväalueeseen lukeutuvan nuorisotyön verk-
kosivut ovat osoitteessa www.aura.fi/nuorisotyo. Sivustolta löyty-
vät kaikki olennaiset perustiedot ja ajankohtaiset asiat paikallisesta 
ammatillisesta nuorisotyöstä. Sivusto edustaa myös paikkakunnan 
verkossa toteutettavaa nuorten tieto- ja neuvontapalvelua. 
 
Minun kansainvälisyyteni hankkeen puitteissa on koottu myös 
oma verkkosivu, johon on kerätty alueittain hankkeessa toiminei-

Vapaa-aikatoimi
den kuntien kansainvälisen nuorisotyön mahdollisuudet. Verkko-
sivut löytyy osoitteesta www.munmaailma.fi.

 
KULTTUURINEN NUORISOKAHVILA CAFESCO
Cafesco sijaitsee Auran keskustaajamassa (Hongistontie 1). Ca-
fescon yhteydessä sijaitsee skeittipuisto, joka on käytettävissä 
joka päivä klo 7:00 – 22:00 välisenä aikana. Cafesco ja koko piha 
skeittipuistoalueineen on savuton ja päihteetön.

 
NUORISOTEATTERIN TOIMINTA KÄYNTIIN HANKKEELLA 
Auran vapaa-aikatoimi on hakenut Leader-avustusta kehittämis- 
ja investointihankkeeseen, jotta alueelle saataisiin juurrutettua 
nuorisoteatteritoimintaa yhteistyössä paikallisten toimijoiden 
kanssa. Nuorisoteatterille ja sen varastolle on varattu tilat Au-
raamosta.
 
Myönnetty avustus/Jokivarsikumppanit, kehittäminen: Tuen suu-
ruus on 14.422,50 euroa. Tuki myönnetään yhteensä 16.025 eu-
ron kustannuksiin.
Myönnetty avustus, Jokivarsikumppanit, investoinnit: Tuen suu-
ruus on 22.477 euroa. 
Tuki myönnetään yhteensä 34.580€ kustannuksiin.
Jokivarsikumppanit ry:n toimintaryhmältä on saatu hyväksytty 
päätös. Kun ELY on tehnyt myös myöntävän päätöksen, hanke 
saadaan todennäköisesti vielä tänä vuonna käyntiin.

 
NUORISOVALTUUSTO
Auran kunnassa toimii lakisääteinen nuorisovaltuusto. Nuoriso-
valtuusto käsittelee ja antaa tarvittaessa lausuntoja kunnan eri 
toimielimille nuoria koskevista asioista. Ryhmä koostuu auralai-
sista 13 - 18-vuotiaista nuorista. Kokoonkutsujana ja valmiste-
lijana toimii nuorisotyöntekijä. Toimintakausi on kaksivuotinen, 
nykyinen toimikausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Jäsenet 
valitaan vaalein. Kesken toimintakauden vapautuneita paikkoja 
on mahdollisuus täyttää nuorisovaltuuston päätöksellä varajä-
senillä. Nuorisovaltuuston jäseniin voi ottaa yhteyttä esimerkik-
si instagramin kautta: aurannuorisovaltuusto tai sähköpostitse: 
aurannuva@aura.fi.
 
Auran nuorisovaltuusto ja auralaiset nuoret olivat mukana JCI-Au-
ranmaan Cleanup Weekillä siistimmän Auranmaan puolesta! SPR 
Auran osasto on mukana projektissa osallistumalla tarvikkeiden 
hankintaan ja kulttuuritoimi maksaa taideohjaajan palkkakulut. 
Koulun alueen roskikset saivat 20.9.2020 uudet, upeat ilmeet ja 
erottuvat nyt edukseen!

NUORISOTYÖN SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA SYKSYLLÄ 
2020
MA klo 15-17:00 Cafescon Klubi 5.-6. -luokkalaisille 
KE klo 15-17:00 Kansainvälisyys Klubi 13-18 -vuotiaille Cafescossa 
MA ja KE klo 17-20:00 Cafescon Klubi 13-18 -vuotiaille
 
Cafesco on avoinna myös perjantaisin klo 18-22 13-29 -vuotiaille. 
 

Auran vapaa-aikatoimi on saanut valtionavustusta lasten ja nuor-
ten paikalliseen harrastustoimintaan 9.000e lukuvuodeksi 2020-
21. Valtionavustus käytetään Cafescon Klubi- ja pelikerhotoimin-
tojen tukemiseen. Myös pelikerho toiminta aloittaa toimintansa 
syksyllä 2020.
 
Cafescon toiminnasta vastaa nuorisotyöntekijä Tiia Koski. Mikäli 
haluat varata tai vuokrata tilan, otathan yhteyttä Tiiaan! Tila on 
maksuton paikallisille yhdistyksille.

 

Roskisten maalausta Auran yhtenäiskoululla! Kaikki yhtenäiskoulun roskikset saivat persoonallisen ilmeen.
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NUORTEN KANSAINVÄLISYYSKLUBI
Toiminta on nuorisotyön pienryhmätoimintaa ja suunnattu ylä-
kouluikäisille nuorille. Ohjaajana lukuvuonna 2020-21 toimii Nea 
Sohlman. Tavoitteena on kasvattaa nuorten tietämystä kansainvä-
lisyydestä ja luoda mahdollisuuksia kansainvälisille kohtaamisille 

arjessa. Klubissa muun muassa kokkaillaan, katsotaan dokument-
teja ja tavataan uussuomalaisia. Klubin tavoitteena on myös hakea 
nuorisovaihtoon hankeavustusta ja toteuttaa uusi nuoriso-vaihto. 
Klubitoimintaan osallistuminen ei kuitenkaan sido siihen, että 
nuorisovaihtoon tulisi osallistua.
 

OPH on myöntänyt kansainvälisyysklubin nuorten ja heidän kan-
sainvälisten verkostojensa liikkuvuushankkeeseen avustusta yh-
teensä 18.132 euroa. Hanketta hallinnoi Auran vapaa-aikatoimi. 
Hankkeen tarkoituksena on tarjota kymmenelle auralaiselle nuo-
relle matka Georgiaan viikoksi. Vaihtoon osallistuu myös kymme-
nen nuorta Romaniasta sekä Georgiasta. Poikkeustilanteen vuoksi 
reissu siirtyi kesälle 2021.

 
ETSIVÄ NUORISOTYÖ AURASSA
Etsivä nuorisotyö on alle 29-vuotiaille tuen tarpeessa oleville 
nuorille tarkoitettua ohjausta. Sen piiriin pääsee halutessaan, kun 
elämä syystä tai toisesta ei tunnu oikein sujuvan. Etsivä nuoriso-
työ on nuoren omiin tarpeisiin kohdennettua ja luottamuksellista. 
Yhteyttä voi ottaa nuori itse, huolissaan oleva kaveri tai läheinen, 
oppilaitos tai muu nuoren kanssa tekemisissä oleva taho. Millan 
tavoittaa puhelimitse 040 6722 979 tai sähköpostitse etsiva@
poytya.fi, milla.aho@poytya.fi. Lisäksi FB, IG ja snapchat: Etsivä 
nuorisotyö Milla.

 
LIIKUNTATOIMI
Saviseutu liikkuu pyöräilykampanjaa on jatkettu poikkeuksel-
lisesti syyskuun loppuun asti ja kävelykampanja on käynnissä 
1.9.-31.12.2020! Pyöräilykampanjan kirjaukset tehdään kunnan 
alueella oleviin postilaatikoihin ja kävelykilometrit kirjataan henki-
lökohtaiselle lomakkeelle. Kirjaukset voi tehdä kumpaankin kam-
panjaan myös verkossa (kuntakohtainen kirjaamislinkki kunkin 
kunnan verkkosivuilla). Lisätietoa kunnan verkkosivuilta: https://
aura.fi/liikunta/saviseutu-liikkuu-kampanja/.
 
Haasteessa on mukana koko seutukunta: Aura, Koski Tl, Loimaa, 
Marttila, Oripää ja Pöytyä! Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 
hyviä palkintoja! 
 

Nuorten kunnonkohotus projekti alkaa tänä vuonna Discord-alus-
taa verkossa hyödyntäen! Alustalla nuori voi käydä keskustelu-
ja terveys- ja liikunta sekä nuorisoalan työntekijöiden kanssa. 
Alustalla jaetaan tietoa niin liikunnasta ja hyvinvoinnista sekä 
kilpaillaan hyvistä palkinnoista omien suoritteiden myötä! Kohde-
ryhmänä erityisesti kutsuntaikäiset nuoret, joille tiedotetaan aloi-
tettavasta toiminnasta kutsunnoissa.
 
Vapaa-aikatoimen salibandy:

• Miesten salibandy on perjantaisin klo 20-22 OP-areenalla. 
Ohjaajana Mikko Niemi.

• Senioriryhmäliikuntaa tarjolla vanhemmalle väelle Sunsalilla. 
Senioritunnit ovat vapaa-aikalautakunnan tukemaa toimin-
taa, jolla mahdollistetaan edullinen kertamaksu. 

 
Kunnan sisäliikuntatiloja ovat OP-areena/liikuntahalli, Yhtenäis-
koulun sali ja Auran kirkonkulman pieni sali. Vuorotiedustelut va-
paa-aikasihteeriltä: p.050-5549746, marjaana.tamminen@aura.fi.

 
KUHANKUONON RETKEILYREITISTÖ
Kuhankuonon retkeilyreitistön maasto- ja reitistökarttaa myydään 
hintaan 15€/kpl mm. kunnantalolla. Kartan tuotto käytetään rei-
tistön huoltoon ja kunnostukseen. Muut kartat ja infot myös: www.
kuhankuono.fi.
 
Metsähallituksen esteettömyysprojekti (NatAc-hanke) Auran 
kunnan virkistysalueen läheisellä Kurjenrahkan kansallispuiston 
Karpalopolulla etenee hyvää vauhtia! Ajankohtaista Kurjenrahkal-
la sivusto, josta voi lukea myös kyseisen projektin etenemisestä: 
https://www.luontoon.fi/kurjenrahka/ajankohtaista

 

Karpalopolun uudet rakenteet
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KULTTUURITOIMI
Kinotourin ja kulttuuritoimen 
yhteistyönä järjestetään Aura-
salissa elokuvaesityksiä. Tulevat 
esitykset hintoineen löydät esim. 
facebook sivuilta seuraavalla ha-
kusanalla: Auran Elokuvat / Ki-
notour tai http://www.kinotour.
fi/. Korona-aikana esitykset ovat 
olleet tauolla, joten tarkkaile 
ajantasaista tiedotusta.
 
Muskariryhmät ovat aloittaneet 
syyskauden. Ohjaajana Eeva-Ma-
ria Vainikainen. Lisätiedot: 
Juha-Pekka 040-8211314 
tai juha-pekka.kahkonen@evl.fi. 
Järj. Auran kunnan kulttuuritoimi 
ja Auran seurakunnan musiikkityö
 
Teatteriretki Turun kaupunginteatterin päänäyttämölle Nokia-esi-
tyksen ennakkonäytökseen 24.11.2020 klo 19. Retken hinta las-
kutetaan (sis. lippu ja kuljetus): 53e (eläkeläinen 52e ja opiske-
lija/koululainen/työtön 33e). Bussin aikataulu ja esityksen kesto 
ilmoitetaan lähemmin retkikirjeen mukana. 
Ilmoittautuminen: www.aura.fi.

Auraamon edustaan suunnitellaan yhteisötaideteosta

Auraamon yhteisötaideprojektin toteutus alkaa!

YHDISTYSILLAT
Tämän vuoden viimeinen yhdistysilta järjestetään to 26.11.2020 
klo 17.30 Cafescossa. Ilmoitathan osallistumisestasi viim. neljä 
päivää ennen tilaisuutta vapaa-aikasihteerille.
Tulevan vuoden 2021 yhdistysillat sovitaan vuoden viimeisessä 
kokouksessa.

 
ANSIOITUNEET AURALAISET
Vapaa-aikatoimi on huomioinut vuosittain Auran markkinoiden 
yhteydessä liikunnassa, nuoriso- ja kulttuurityössä ansioituneita 
auralaisia yksityishenkilöitä. Huomioitavista on pyydetty ehdotuk-
sia järjestöiltä ja yksityishenkilöiltä. Auran markkinat 2020 siir-
rettiin vuoteen 2021, joten palkitsemme niin vuoden 2019 kuin 
vuoden 2020 ansioituneet auralaiset vuoden 2021 markkinoilla.
Kriteereinä on pidetty liikunnan ja urheilun puolella MM-, EM- 
tai SM-tason menestystä kuluneena vuonna ja nuorisotyön sekä 
kulttuurin puolella merkittävää työtä paikallistasolla. Jos tiedät 
kuvaukseen sopivan henkilön, ilmoitathan nimen ja perustelut 
vapaa-aikasihteerille. Vapaa-aikalautakunta päättää palkittavista 
henkilöistä ensimmäisessä vuoden 2021 kokouksessaan.

 
SEURAA AJANTASAISTA ILMOITTELUA TAPAHTUMISTA 
JA TILAISUUKSISTA:
Tapahtumista, ja mahdollisista koronaepidemian vaikutuksista 
niiden järjestämiseen tiedotetaan kunnan kotisivuilla, kunnan ta-
pahtumasivustolla ja sosiaalisessa mediassa. 
 

vapaa-aikasihteerin ja nuorisotyöntekijän sekä etsivän nuoriso-
työntekijät työntekijäprofiilit

• Kulttuurinen Nuorisokahvila Cafesco

• Koivuniemen virkistysalue

Retken järjestävät yhteistyössä Auran, Oripään ja Pöytyän kulttuu-
ritoimet. 
 
Itsenäisyyspäivää juhlistetaan su 6.12.2020 ellei koronaepide-
mian takia tule muutoksia.

 

• TUKKU eli Turun alueen kuntien kulttuuripalvelujen yhteinen 
tapahtumasivu. Mukana ovat seuraavat kunnat ja kaupungit; 
Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, 
Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku.

• Auran kunta

• Cafesco

• Auran kunta

 
Paikallisten yhdistystoimijoiden yhteystiedot löytyvät kootusti: 
http://yhdistykset.loimaanseutu.fi
Huom. sivusto poistuu käytöstä 26.2.2021.
 
Tunnelmallista alkavaa syksyä! 
Toivottaa vapaa-aikatoimen henkilöstö
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Aurasali, Aura ke klo 17.30

Ke 23.9. Presidentit ja huumori: professori, VTT Timo Soikkanen

Ke 28.10. Korpisodan suurvoitto – Ilomantsin mottitaistelu loppu-
kesällä 1944: Historianharrastaja Seppo Posio

Ke 4.11. Millaista on romanikulttuuri? – historiaa ja nykyisyyttä: 
tradenomi Seija Stenroth

Studia Generalia (Aura) 
– Luennot (syksy 2020)

Ke 25.11. Turun ylämaan murteet: kotiseutuneuvos Raija Kouri

Ke 2.12. Japanilaisen taiteen vaikutus Suomen kulta-ajan taitee-
seen Gallen-Kallelasta Pekka Halonen: Kulttuurisihteeri, FM Mo-
nika Antikainen

Luennot toteutetaan Auranlaakson kansalaisopiston ja Auran va-
paa-aikatoimen yhteistyönä. Vapaa pääsy! Ei ennakkoilmoittau-
tumista! Koronan takia harvennamme istumisvälejä auditoriossa!

OHJELMAA VANHEMMALLE VÄELLE AURASSA 4.-11.10.2020
Teema: Onni on vanheta

Ma 5.10. Ti 6.10. Ke 7.10. To 8.10. Pe 9.10. Su 11.10.
klo 9-12 klo 13-15 Boccia klo 9.30-10.30 klo 12.30-13.30 klo 13.30 Kahvit, klo 10-11 
Kehonkoostumus- Eläkeliitto Auran yhdistys ry Ohjattu kuntolaiteopastus Kuvataide toimintapiste, kirjasto ja Auran Vanhustenviikon
mittaus 10e Auraamo monitoimikentällä musiikkiesitys ja Kotiseutuyhdistys jumalanpalvelus.
(norm. 30e) Tuolijumppa asukkaille Liikunnan iloa aivoja virkistävä jumppa! klo 14 Auran kylät ja talot -
eläkeläisille ruudun takaa 30min Heli Malmi Auraamon olohuone. valokuvaesitys Aurasalissa
SunSalilla! esperi klo 14.40-15 klo 10-12 Järj. Auranlaakson Auran Kotiseutuyhdistys

hoiva 15.10-15.30 Seniorisurf - digiopastusta. kansalaisopisto
Liikunnan iloa Ota oma kannettava klo 13-14.30
Heli Malmi tai puhelin mukaan! Kultaisen iän kerho 

Auran kirjasto ja Auran seurakuntatalolla
Digitaidot tarjottimelle -hanke

Huomioithan, että koronaepidemian leviämistä rajoittavat toimenpiteet saattavat vaikuttaa tapahtumien toteutumiseen. 
Tarkkailethan järjestäjien ajantasaista tiedotusta. Tilaisuuksiin ei voi tulla sairaana ja niihin tullessa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä.

Vanhustenviikko
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Auran kirjaston syksy

Poikkeavat aukioloajat:

Pyhäinpäivän aatto pe 30.10. 9-15

Jouluaaton aatto ke 23.12. 9-15

Jouluna 24.-26.12. suljettu

Uudenvuodenaatto to 31.12. 9-15

Omatoimiajat: 

ma-to 7-21
pe-la 8-18
su 8-21

LAINAA LIIKUNTAVÄLINEITÄ JA PELEJÄ
Kirjastosta voit lainata myös liikuntavälineitä. Talvikaudella vali-
koimiin kuuluvat muun muassa BungyPump-kävelysauvat, tasa-
painolauta, hulavanne, pöytätennissetti sekä pilatesrenkaita ja 
jumppakuminauhoja. Uusia välineitä hankitaan lisää asiakkaiden 
toiveiden mukaisesti. 
Liikuntavälineiden lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti, ja niitä voi 
lainata ja palauttaa vain palveluaikana. Laina-aika on kaksi viikkoa. 
Kirjastossa on myös lautapelejä sekä pieni valikoima konsolipelejä. 

LUE JA KUUNTELE E-KIRJOJA
Muista myös e-kirjat ja e-äänikirjat osoitteessa ellibslibrary.com/
loisto. Lainaamiseen tarvitset tietokoneen tai älylaitteen, verkko-
yhteyden sekä kirjastokorttisi numeron ja pin-koodin. E-aineistoa 
voi käyttää joko selaimessa tai ladata Ellibs-sovelluksen. E-kirjat 
ja e-äänikirjat palautuvat automaattisesti, kun laina-aika päättyy, 
eikä niistä kerry myöhästymismaksuja.

KOTIPALVELUN KIRJASTOKASSI
Jos läheisesi tai sinä itse olet Auran kotipalvelun asiakas ja ha-
luaisit lukea kirjaston kirjoja, mutta et pysty tulemaan kirjastoon, 
voit ilmoittautua kotipalvelun kirjastokassiasiakkaaksi. Tällöin ko-
tipalvelu toimittaa sinulle kotiin kassillisen lukemista neljän viikon 
välein. Käytettävissä on kirjaston koko aineisto eli kirjat, äänikirjat, 
isotekstiset ja selkokirjat, lehdet, musiikkiäänitteet ja elokuvat. 
Jos olet kiinnostunut kirjastokassista, niin ota asia puheeksi koti-
palvelun työntekijän kanssa. 

UUSI LAINASI VERKKOKIRJASTOSSA
loisto.verkkokirjasto.fi
yhteystiedot:
Auran kirjasto, Urpontie 2, 21380 Aura
Asiakaspalvelu: 040 127 2951
www.aura.fi/kirjasto | kirjasto@aura.fi

AUKIOLOAJAT 

Palveluajat: 
ma 12-19
ti 11-18
ke 11-18
to 9-16
pe 11-17

OMATOIMIAIKA

Kirjastoa voi käyttää omatoimisesti sil-

loin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Kir-

jautumista varten tarvitset kirjastokortin 

sekä siihen liitetyn pin-koodin, jonka saat 

palveluaikana henkilökunnalta. Kirjautu-

minen tapahtuu kirjaston ulko-ovella si-

jaitsevalla lukulaitteella. Jokaisen käyt-

täjän on kirjauduttava omalla kortillaan. 

Omatoimiaikana voit palauttaa ja lainata 

aineistoa automaatilla, lukea lehtiä sekä 

käyttää kirjaston asiakastietokoneita tai 

avointa verkkoa. Kirjastossa on tallenta-

va kameravalvonta.

Aurankirjasto

aurankirjasto
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Koronavilkku 
mobiilisovellus 
puhelimeen
Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama so-
vellus, jonka avulla saat tiedon, jos olet sovelluksen arvion mu-
kaan altistunut koronavirukselle. Jos sinulla todetaan tartunta, 
voit ilmoittaa siitä sovelluksella nimettömästi. Sovelluksessa yk-
sityisyytesi on vahvasti suojattu.

Miten sovellus toimii?
Puhelin saa satunnaisen tunnuskoodin

Sovellus arpoo jokaiselle puhelimelle tunnuskoodin, joka ei sisällä 
tietoja sinusta tai puhelimestasi.
 

Puhelimet jakavat tunnuskoodeja toisilleen

Kohdatessaan sovellukset jakavat tunnuskoodinsa toisilleen 
Bluetooth-tekniikkaa hyödyntäen. Käyttäjien henkilöllisyyttä tai 
sijaintia ei tallenneta. Sovellus säilyttää tunnuskoodit 21 vuoro-
kauden ajan. 

Kun joku ilmoittaa tartunnastaan
Kun joku käyttäjistä ilmoittaa tartunnastaan sovellukselle, so-
vellus lähettää sen keräämät tunnuskoodit palvelimelle. Mikäli 

sovelluksesi tunnuskoodi on noiden palvelimelle ladattujen tun-
nuskoodien joukossa, saat sovellukselta tiedon mahdollisesta al-
tistumisesta.

Saat ilmoituksen mahdollisesta altistumisesta
Jos saat ilmoituksen mahdollisesta altistumisesta, saat toimin-
taohjeet jatkoa varten sovellukselta. Sovelluksen avulla on myös 
missä tahansa vaiheessa mahdollista tehdä oirearvio Omaolo-pal-
velussa, vaikkei ilmoitusta mahdollisesta altistumisesta olisikaan 
saanut.

Jos sinulla todetaan tartunta
Jos sinulla todetaan tartunta koronavirustestillä, saat terveyden-
huollon ammattilaiselta avauskoodin. Kun syötät koodin sovelluk-
seen, lähettää sovelluksesi keräämänsä tunnuskoodit palvelimel-
le. Näin kohtaamasi tartunnalle mahdollisesti altistuneet saavat 
siitä tiedon. Tunnuskoodien mukana ei lähetetä henkilö- tai si-
jaintitietoja eikä tietoa mahdollisen tartunnan ajankohdasta, joten 
mahdollista altistumista ei voida yhdistää sinuun.

Lisätietoja:  https://koronavilkku.fi

Yhdistykset tiedottavat

Sankarimartat

Oma Talkkarin syystyöt:
Pihatyöt ja korjaukset, nurmikon leikkaukset, lehtien haravointi, 
rännienpuhdistus ja muita kodin askareita 10 euroa/tunti.

Liity jäseneksi,  saat Talkkari-edut

Soita suoraan Talkkari-Jannelle arkipäivisin klo 9.00 -15.00, 
puh. 044 3287406 ja sovi ajankohta.

Olemme hankkineet akkukäyttöisen siimaleikkurin ja rännin-
puhdistusharjoja.              
                                          
Niitä vuokraan jäsenistölle edullisesti. Edellä mainituista lait-
teista, soita työnohjaaja Untolle puh. 0400 477721.

Muista metallinkeräyslava ent. Leafin läheisyydestä. 

   

Talkkari Janne Soinranta

16 | Aurankukka kuntatiedote, syksy 2020  Aurankukka kuntatiedote, syksy 2020 | 17



Sytykehiiret

Härkätien 4H-yhdistys ry 
Härkätie 773
21490 Marttila 
puh. 050 588 7693 
harkatie@4h.fi 
www.harkatie.4h.fi

Yhdistyksen toimialue: Aura, Koski Tl, Marttila, Pöytyä ja Liedon 
Tarvasjoki. 
Yhdistyksen puheenjohtaja on Päivi Korpiaho  ja toiminnanjohtaja/
sihteeri Tuovi Löytynoja. 

Perjantaikerho Auran Yhtenäiskoululla (6-12-vuotiaille)
Syksyn kerhokausi alkaa 25.9. ja jatkuu 
viikoittain 27.11.2020 saakka; kevät-
kausi 15.1. -16.4. 2021. Kädentaitoja, 
kokkausta, luonto- ja ympäristöteemo-
ja, liikuntaa.

Kerhoaika klo 15.30-17. 4H-jäsenille 10 e ja muille 45 e syksyn ja 
kevään kokoontumiset 

Aikuisohjaajana Anna-Sofia Holppi puh. 041 318 2027

Kerhohelppikurssi  18.-19.syyskuuta Sauvon Ahtela. 
Kurssi alkaa pe klo 17 ja päättyy la klo 
14. Kurssi sopii 11-13 -vuotiaille kerho-
nohjaamisesta kiinnostuneille. 4H-jäse-
nille maksuton.
Osaava kerhonohjaaja kurssi yöleirinä 

18.-19.9.2020 Sauvon Ahtela. Kurssi on tarkoitettu 13v ja sitä 
vanhemmille kerhojen ohjaamisesta kiinnostuneille. Leiri alkaa pe 
klo 17 ja päättyy la klo 14. 4H-jäsenille maksuton. 

Ohjaajakursseille ilmoittautuminen Tuoville puh. 050 588 7693 
viimeistään ma 14.9.

4H-YRITYSKURSSI la 17.10. KLO 9-15 Aurassa
Uusille 4H-yrittäjyydestä kiinnostuneille 
vähintään 13 vuotta täyttäneille nuorille. 

Auran, Marttilan ja Pöytyän kunnat tukevat uusia 4H-yrittäjiä 200 eu-
ron tuella, jos nuori ei saa työllistymiseensä muuta kunnan tukea tai 
kesätyöpaikkaa kunnan kautta https://harkatie.4h.fi/4h-yritykset/

Kokkikurssi (3-7 lk) ”Safkasankarit”  
Aurassa  4.11. -25.11.2020.
keskiviikkoisin ja klo 16-17.30. 
Kokkikurssilla tehdään ruokaa ja leivotaan 
sekä perehdytään tuotteiden hinnoitteluun.

Jos ryhmällä on valmiuksia voidaan järjes-
tää yhdessä kahvitus vaikka oman perheen jäsenille . Kurssimak-
su 15 e/4H-jäsenille ja muille 40 e. Ilmoittautumiset Tuovi Löyty-
nojalle s-postitse harkatie@4h.fi tai puhelimitse 050 588 7693 /
Tuovi tai 041 318 2027/Anna-Sofia. 

KANSAINVÄLINEN 4H
http://www.4h.fi/tekemista/maailmalle/
Kesän 2021 haku kesäleireille ja isäntäperheeksi.

VALMISTA NUOREN IDEASTA -kehittämishanke 
(1.9.2018 -31.12.2020)
Hankkeen tarkoituksena on saada 13-28 –
vuotiaat nuoret tuottamaan iitselleen, mutta 
samalla myös muille mielekästä toimintaa.  
Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmaan. Kerää ystäväsi kasaan 
ja järjestä jotain kivaa. 

Hankkeelle on haettu jatkoaikaa ja omia projekteja voi siis toteut-
taa vielä syksylläkin.

DIGIPALVELUT JA MEDIA -hanke 2019-2020 
Aluehallintoviraston rahoittama 2-vuotinen 
hanke edistää lasten ja nuorten valmiuksia 
hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa 
itsenäisesti, aktiivisesti ja luovasti.

Työelämävalmennusta kotisivujemme kautta 
14 v-16 v kesätyötä hakeville nuorille  https://harkatie.4h.fi/digi-
taalinen-nuorisotyo-ja-media/tyoelamavalmennus-2020/

Digitaalinen työnvälityspalvelu
4H-yhdityksemme on siirtynyt kesän 2020 aikana Digitaaliseen 
työnvälityspalveluun ensimmäisten 4H-yhdistyksien joukossa 
helpottaakseen työpaikkojen löytymistä työtä haluaville nuorille.  
Lataa kännykkääsi 4HHelppi ja löydä työllesi tekijä.

METSÄKULJETUKSET 2020
Suomen Metsäsäätiön metsäkuljetusapurahaa on myönnetty vuo-
delle 2020. Tarkoituksena on viedä ala- ja yläkoululaisia tutustu-
maan metsäteollisuuteen ja -kohteisiin joissa metsien moninais-
käyttöön voi tutustua. Bussikyyti järjestyy 3-4 ryhmälle.

4H-KILPAILUT

KESÄKURPITSA -KISA 2020
Kilpailuaika 1.5. -9.10.2020
Kilpailu on suunnattu 6-17 -vuotiaille nuorille ja siinä on vain yksi 
sarja.
Lisätietoja kilpailusta ja kasvatuskortti tulee kevään aikana koti-
sivuillemme www.harkatie.4h.fi 

4H-jäsenyys – nyt on aika uudistaa/päivittää 4H-jäse-
nyytesi. 

Jäsenyys on voimassa yhden vuoden 
liittymispäivästä alkaen. 
Jäsenmaksu 35 e/hlö ja 70 e/perhe-
maksuna. Liity ja tule mukaan toimin-
taamme.

Liittyminen tapahtuu kotisivujemme kautta  https://harkatie.4h.
fi/4h-jasenyys/

VISIOMME:
”Härkätien 4H-yhdistys on alueellisesti toimiva, ajassa oleva, las-
ten ja nuorten osaamista ja yritteliäisyyttä tukeva nuorisoyhdistys 
sekä merkittävä nuorisopalvelujen tuottaja”

Mannerheimin lastensuojelu-
liiton Auran yhdistys
Yhdistyksemme on toiminut Aurassa lapsiperheiden hyväksi jo yli 90 
vuotta. Yhdistys on komeasta iästään huolimatta toimiva ja uudistu-
va. Yhdistys järjestää monenlaista toimintaa lapsiperheille nuorille.

Kylämummi- ja kylävaaritoiminta
Kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita ai-
kuisia, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa. 
Kylämummit ja –vaarit eivät toimi perheissä lastenhoitajina, vaan 
ovat mukana MLL:n toiminnassa. Tällä hetkellä yhdistykselläm-
me on kaksi kylämummia Tarja ja Tuula, he ovat apuna ja lasten 
seurana eri MLL:n tapahtumissa. Sekä yksi lukumummi joka toimii 
Kirkonkylän koululla.

Kylämummina tai kylävaarina voi toimia oman jaksamisen ja mie-
lenkiinnon mukaan. Jos kylämummina tai –vaarina toimiminen 
kiinnostaa ota yhteyttä Sanna Mäkiseen puh 040 5317076.

Perhekahvilat
Perhekahviloidemme Naperotiimin ja Vaavitiimin ovet ovat avoin-
na kaikille lapsiperheille.

Vaavitiimi on tarkoitettu kaikille alle 1,5-vuotiaille lapsille ja hei-
dän vanhemmilleen, myös isommat sisarukset ovat tervetulleita.

Naperotiimiin ovat tervetulleita kaikki lapsiperheet.

Perhekahvila on oiva paikka pienten lasten vanhemmille tutustua 
toisiinsa ja jakaa iloja ja murheita sekä myös tutustuttaa lapset 
toisiinsa jo pienestä pitäen.

Perhekahviloissa puuhataan lasten ehdoilla ja vanhempien kiin-
nostuksen mukaan järjestetään lapsille toimintaa yhdessä.

Useimmiten vaan jutellaan aikuisten kesken arkisista asioista, ja 
lapset leikkivät omia leikkejään. Aina keitetään kahvit, ota siksi 
omia eväitä mukaan!

HUOM! Perhekahvilat kokoontuvat Auraamossa.

VAAVITIIMI MAANANTAISIN KELLO 9.30-12 
NAPEROTIIMI TORSTAISIN KELLO 9.30-12.00

Tukioppilastoiminta
MLL Auran yhdistys on kouluttanut tukioppilaita Auran yhtenäis-
kouluun vuodesta 2011 alkaen.

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää toiset huomioivaa 
käyttäytymistä, luoda koulun yhteishenkeä, torjua yksinäisyyttä ja 
lisätä nuorten osallisuutta koulussa.

Harrastelentopallo
Kaikentasoiset pelaajat ovat tervetulleita pelaamaan lentopalloa 
aina torstaisin kl. 19:00 - 21:00 Auran yhtenäiskoulun vanhaan 
liikuntasaliin.
Hinta per kausi 15 euroa / pelaaja salimaksujen kattamiseksi.

Satutunnit
Auran MLL järjestää satutunnin kirjaston satuvintillä kerran kuus-
sa MAANANTAISIN klo 18.00-18.45. Satutunnilla lapsista pitää 
huolta myös MLL:n kylämummo.

Satutunnit toteutuvat yhteistyössä Auran kirjaston kanssa. Kaikki 
3-6 -vuotiaat lapset ovat tervetulleita!

SYKSYN 2020 SATUTUNNIT 21.9, 19.10, 16.11 ja14.12

Auranmaan Nuorkauppakamari
Hei sinä alle 40v. auranmaalainen!

Oletko kiinnostunut itsesi ja alueen kehittämisestä? Lähde mu-
kaan nuorkauppakamaritoimintaan. Voit löytää esim. elinikäisiä 
ystäviä, asiakkaita, uuden suunnan urallesi ja voit saada jotain 
merkittävää hyvää Auranmaalle. Teemme jäsentemme näköistä 
toimintaa. Katso lisää www.jcauranmaa.com ja liity mukaan.

Auranmaan Nuorkauppakamari on perustettu vuonna 1970 ja yh-
distys juhlii tänä vuonna 50v. juhlavuotta. Se on Suomen Nuor-
kauppakamarit ry:n jäsenyhdistys ja toimii Auranmaan kuuden 
kunnan talousalueella tarjoten monipuolista ja laadukasta toimin-
taa erilaisten projektien, koulutusten sekä tapahtumien parissa 
niin jäsenille kuin heidän perheilleenkin. Nuorkauppakamari on 
tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä ja kou-
luttautumisesta kiinnostuneille.

              MLL AURA

              @mll.aura
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Auran kunnanvirasto     02 486 430 
Kunnanjohtaja   Mika Joki  050 557 5663

HALLINTO- JA TALOUSTOIMI
Hallintojohtaja   Tuija Pellosmaa 050 336 8023
Kirjanpitäjä    Silja Aalto  040 127 2874
Palkkasihteeri   Maija-Liisa Sibakow 050 554 9745
Talous- ja palkkasihteeri  Arja Kima  050 477 1118
Toimistosihteeri   Kirsi Kulmala 040 127 2902
Toimistosihteeri   Jasmin Broman 040 557 0729
Toimistosihteeri   Juho Karisaari 040 127 2897
IT-tukihenkilö   Eero Lehtinen 040 581 0163

Kehittämisjohtaja   Anna-Mari Alkio 040 631 0464

SOSIAALITOIMI          (soittoaika)
Sosiaalijohtaja   Sirpa Kunnas 040 557 2761
Sosiaalityöntekijä   Anna Inkeroinen 02 4864 3221   
      (ma-pe 10-11)
Sosiaaliohjaaja   Mervi Levander 02 4864 3227   
      (ma-pe 10-11)
Perhetyöntekijä     0400 501 804
Perheohjaaja   Viljami Vuorinen 040 167 8723
Työvalmentaja   Joni Mattila  040 821 8228
Palveluasuntola Hoivakoti  Henriikka Laine 040 504 5248

Avopalvelun ohjaaja   Ulla-Maija Haapalainen 040 507 3492   
      (ma-to 10-11)
Kotihoito/sairaanhoitaja    0400 243 980   
      (ma-pe 11-12)

TEKNINEN TOIMI
Tekninen johtaja   Kari Tuohi  040 830 7024
Rakennustarkastaja/-mestari  Pentti Urho 0500 326 088 
    
Tekninen toimisto   PÄIVYSTYSNUMERO 050 406 1847   
     (vikailmoitukset)

SIVISTYSTOIMI
Sivistysjohtaja   Tuija Pellosmaa 050 336 8023
Rehtori /yhtenäiskoulu   Ville Kouki  050 554 9742
Koulusihteeri   Tuula Matilainen 040 127 2916
Vararehtori    Jukka Valkama 040 660 5102
Rehtori /kirkonkulman koulu  Kaisa Olari  0400 852 389
Kouluterveydenhoitaja   Tanja Maunu 050 342 3846
Koulukuraattori   Tiina Laaksonen 040 672 1434
Aamu-/iltapäiväkerho   Markula  040 554 8635

Varhaiskasvatuspäällikkö  Anita Peltonen 040 556 9817   
     (ma-to 9.30-11)
Varhaiskasvatus/ vastuuopettaja  Hanna Stenbom 040 552 9427

Kulttuuri- ja vapaa-aikasihteeri  Marjaana Tamminen 050 554 9746
Nuorisotyöntekijä   Tiia Koski  040 676 6306
Nuoriso-ohjaaja   Nea Sohlman 040 724 1477

Kirjastotoimenjohtaja   Laila Uusitalo 040 143 5701
Kirjasto    asiakaspalvelu 040 127 2951

ELÄVÄN VIRRAN KUNTA

Kuva Marjaana Tamminen
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